
 

 

 

In de maanden augustus en september zijn maar liefst 4.959 vogels gepasseerd aan de 

ringhut van het Zwin Natuur Park. Dat zijn er honderden meer dan vorig jaar, omdat er in 

september 20 procent meer vangsten waren. Vorig jaar werden in de periode augustus-

oktober 6.000 vogels gevangen en geringd. Dat aantal lijkt minstens geëvenaard te worden. 

 

Nieuwkomers 

Het overgrote deel, 4.768 exemplaren, kregen voor het eerst een ring om de poot. Een klein 

deel waren hervangsten: vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders. Er waren 

zelfs hervangsten die geringd werden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 

Noorwegen. Vogeltrek wordt in belangrijke mate gestuurd door weersomstandigheden. Zelfs 

subtiele verschillen in het weer hier bij ons, maar ook ten noorden van ons, kunnen van jaar 

tot jaar voor wisselende aantallen zorgen.  

 

Enkele opmerkelijke soorten 

In totaal kregen 42 verschillende soorten een ring om de poot. De top drie van meest 

geringde soorten bestond uit de zwartkop (2.999), de kleine karekiet (413) en de roodborst 

(311). Dat is dezelfde top drie als vorig jaar. Deze drie soorten behoren tot de meest 

algemene doortrekkende zangvogelsoorten én laten zich gemakkelijk vangen in het 

ringstation van het Zwin Natuur Park. 

 

Daarnaast werden ook een aantal opmerkelijke vogelsoorten geringd: 22 waterrallen, een 

ransuil, 5 ijsvogels, 4 draaihalzen, 46 Cetti’s zangers, 6 bladkoningen, een grote karekiet, 3 

sperwergrasmussen, 2 bonte vliegenvangers, 7 nachtegalen en 15 gekraagde roodstaarten.  

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Het vogelringwerk past in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Veel kennis over 

vogels is dankzij dit type van onderzoek verkregen. Het ringen van vogels wordt in België 

gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. In het 

Zwin worden al sinds 1927 vogels geringd, in nauwe samenwerking met het voormelde 

Instituut. Het huidige ringwerk sluit aan bij een lange historische traditie. De 

eindresultaten van het vogelringen dit jaar zullen worden gepubliceerd in het Zwin 

natuurrapport 2020.  

 

Zelf meemaken  

Wie het ringen van nabij wil meemaken is welkom voor een unieke blik achter de 

schermen van het wetenschappelijk onderzoek van het ringwerk. De ringer is nog tot 

en met 8 november dagelijks aanwezig in het Zwin Natuur Park, dus de kans is reëel 

dat het cijfer van vorig jaar minstens geëvenaard zal worden dit jaar. 
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5.000 vogels geringd in augustus en 

september in Zwin Natuur Park 



 

Dienst Communicatie 

 

De activiteit gaat telkens door in de voormiddag, van 10 tot 12 uur. De meeste vogels 

worden vroeg op de dag gevangen. Er vroeg bij zijn is dan ook de boodschap. Het 

vangen van vogels is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer (regen 

en/of veel wind) kunnen de sessies niet doorgaan.  

 

Praktisch Vogelringen 

Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist 

Datum: nog tot en met 8 november dagelijks van 10 tot 12 uur. Raadpleeg www.zwin.be 

voor actuele informatie. 

Prijs: toegang tot het Zwin Natuur Park en  het vogelringen: -6 jaar: gratis; van 6 t.e.m. 17 

jaar: 5 euro; vanaf 18 jaar: 10 euro online (12 euro aan de kassa) 

 

Meer info: info@zwin.be of 050 60 70 86. 

Ten gevolge van de coronamaatregelen dient een ticket voor het bezoek aan het Zwin 

Natuur Park vooraf gereserveerd te worden via de website. 

 

 

[ www.zwin.be ] 

 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen: 

gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Sandro Delaere 

sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/nieuws ]. 
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